PERSBERICHT
P&V Groep: structurele groei zet zich voort
Brussel, 7 mei 2013 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar resultaten over 2012
aan. Alle verzekeringsmaatschappijen van de P&V Groep sloten het boekjaar af met winst. Het
premie-incasso van de P&V Groep is in stijgende lijn en de solvabiliteitsmarge is versterkt.
Daarmee zet de P&V Groep haar structurele groei van de vorige jaren voort.
Deze sterke cijfers over 2012 liggen in de lijn van de vorige jaren. Ze zijn geen eenmalig succes,
maar het resultaat van een coöperatief bedrijfsmodel dat steunt op een duurzame langetermijnvisie
en continue investeringen in de relaties met verzekeringstussenpersonen en klanten

Premie-incasso stijgt met 4%
Het premie-incasso van de P&V Groep stijgt met 4% en bedraagt 1,6 miljard EUR eind 2012.
In de niet-levenverzekeringen gaat het incasso 6% vooruit en bedraagt het 701,89 miljoen EUR.
Deze groei overstijgt het gemiddelde van de markt.
In de levensverzekeringen bedraagt de groei 2% en komt het incasso eind 2012 uit op 862,96
miljoen EUR.

Solvabiliteitsmarge versterkt
De solvabiliteitsmarge (IFRS) van de P&V Groep bereikt op 31 december 2012 een niveau van
217%.

VIVIUM: 126,1 miljoen EUR winst
VIVIUM, dat 63% vertegenwoordigt van het incasso van de P&V Groep, sloot het boekjaar af met
een winst van 126,1 miljoen EUR.
Het incasso van de premies Niet-Leven steeg met 6,6% tot 379,6 miljoen EUR (tegenover 355,1
miljoen in 2011). De schade-premieratio verbeterde aanzienlijk.
Het incasso van de premies Leven bedroeg 610,5 miljoen EUR (tegenover 616,4 miljoen EUR in
2011). In Leven-Individueel was er een daling van 5,7% tot 314,6 miljoen EUR (333,6 miljoen EUR
in 2011). Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan het wegvallen van een grote eenmalige
premie geboekt in 2011.
Het financiële resultaat bedraagt 451,9 miljoen EUR en het eigen vermogen 291,9 miljoen EUR
(+48%).

12/2012

12/2011

9.852.960

9.162.969

Bruto premies

990.125

971.527

Financiële resultaat

451.881

258.103

Nettoresultaat van het boekjaar

126.145

Activa

-9.997
(in duizend EUR)

P&V Verzekeringen: sterke verbetering van de combined ratio
P&V Verzekeringen sloot 2012 af met een winst van 9,2 miljoen EUR.
Het incasso van de premies Niet-Leven steeg met 2% tot 233,7 miljoen EUR (tegenover 229,1
miljoen EUR in 2011). Dit ondanks het feit dat in 2012 de portefeuille Rechtsbijstand van P&V
Verzekeringen overgedragen werd naar de maatschappij Arces (6,3 miljoen EUR incasso in 2011).
De combined ratio daalde van 105,5% naar 100,8%.
Het incasso van de Leven–premies nam toe met 12,4% tot 155,9 miljoen EUR (tegenover 138,7
miljoen EUR in 2011).
Het financiële resultaat bedraagt 83,4 miljoen EUR en het eigen vermogen 515,5 miljoen EUR
(+2%).

12/2012

12/2011

4.029.746

3.741.445

Bruto premies

389.615

367.829

Financiële resultaat

83.395

48.997

Nettoresultaat van het boekjaar

9.222

Activa

-2.082
(in duizend EUR)

P&V Gemeenschappelijke Kas: 2,5 miljoen EUR ristorno’s aan de verzekerden
De Gemeenschappelijke Kas tegen arbeidsongevallen realiseerde in 2012 een incasso voor aftrek
van herverzekering van 16,3 miljoen EUR (tegenover 17,4 miljoen EUR in 2011).
De Gemeenschappelijke Kas tegen arbeidsongevallen sloot het boekjaar af met een winst van 5,5
miljoen EUR (tegenover 4,8 miljoen EUR in 2011). De Raad van Bestuur stelt de Algemene
Vergadering voor om 2,5 miljoen EUR aan ristorno’s uit te keren aan de verzekerden.
Het financieel resultaat bedraagt 9,1 miljoen EUR. De stabiliteit van het financiële resultaat is te
verklaren doordat de activaportefeuille hoofzakelijk bestaat uit Belgische staatsobligaties.

12/2012

12/2011

Activa

258.833

255.287

Bruto premies

16.264

17.369

Financiële resultaat

9.090

9.584

Nettoresultaat van het boekjaar

5.543

4.813
(in duizend EUR)

ACTEL: 4,8 miljoen EUR winst
ACTEL sloot het boekjaar af met een winst van 4,8 miljoen EUR.
De bruto premies stegen met 2% tot 33,4 miljoen EUR (tegenover 32,7 miljoen EUR in 2011). De
Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om het totale resultaat aan de reserves toe
te voegen.
Op 1 april 2013 werd de verzekeringsportefeuille van ACTEL nv overgedragen aan P&V
Verzekeringen cvba, en dit als onderdeel van een fusie door opslorping. ACTEL is voortaan een
'merk' van P&V Verzekeringen cvba, die op haar beurt alle rechten en plichten van ACTEL nv
overneemt.

12/2012

12/2011

Activa

89.098

78.877

Bruto premies

33.375

32.706

Financiële resultaat

8.829

3.954

Nettoresultaat van het boekjaar

4.790

-507
(in duizend EUR)

Nieuw coöperatief elan
2012 was het Internationaal Jaar van de Coöperaties. In dat jaar heeft de P&V Groep een aantal
initiatieven opgestart om haar coöperatieve waarden nog concreter te integreren in haar
bedrijfsvoering. Ook heeft ze inspanningen gedaan om het coöperatieve model in ons land een
duw in de rug te geven. In 2013 bouwt de P&V Groep voort op de dynamiek die is ontstaan tijdens
dit Internationale Jaar.
De gunstige resultaten stellen de Groep in staat om middelen vrij te maken om te investeren in de
ontwikkeling van haar verzekeringsmaatschappijen, met als uitgangspunt de behoeften van
tussenpersonen, klanten én de samenleving.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken
en distributiekanalen.
De producten en diensten van P&V worden verstrekt via een netwerk van exclusieve P&V-agenten.
De verzekeringsoplossingen van VIVIUM en Piette & Partners worden aangeboden via
verzekeringsmakelaars.
Het aanbod van ACTEL wordt online en via callcenter gecommercialiseerd en ook via affinity
(meestal partnerships met autoconstructeurs).
De dienst Institutionele Klanten benadert met een team van account managers rechtstreeks de
klanten uit de publieke en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder het label P&V Groep
Arces ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen
in de P&V Groep.

